
Markus 4:26-34 

Agtergrond 

Markus is die oudste evangelie – geskryf deur Johannes Markus in ± 65 n.C.  Hy het die evangelie in 

Rome geskryf vir die gemeente van Rome.  Hy skryf vir nie-Joodse Christene en wil bevestig dat Jesus 

die Christus is. Hy lê klem op die feit dat Jesus die koninkryk van God laat aanbreek. 

Die gedeelte wat ons gaan lees is juis twee gelykenisse oor die koninkryk van God. Anriëtte de Ridder 

beskryf gelykenisse as volg:  

'n Gelykenis is 'n waarheid wat verskuil is in 'n storie of beeld en uitgelê moet word. Onthou 

julle die 3D-prente wat so gewild was 'n paar jaar gelede? 'n Mens moes jou oë op skrefies 

trek en dan kon (sommige) mense tussen al die kolletjies 'n prent sien wat as 't ware na vore 

kom. Vandag is 3D-flieks gewild, waar jy 'n spesiale bril benodig om te sien hoe die fliek dan 

lewe kry, driedimensioneel word en as 't ware hier om jou afspeel. 

Op dieselfde manier vra 'n gelykenis van jou 'n ander kyk, 'n dieper kyk om die ware betekenis 

raak te sien. 'n Gelykenis betrek jou by die verhaal, nooi jou in om deel te word deur daaroor 

na te dink, die betekenis te bepeins en nuwe moontlikhede te ondersoek. Dit nooi jou in om 

as 'n leerling van die verhaal ondersoekend en nuuskierig te word om dieper as die oppervlak 

te kyk. Die gelykenisse wat Jesus gebruik is beelde uit die alledaagse lewe maar in die 

'gewone' van die verhaal is die 'verrassend anders' te vinde. 'n Gelykenis op sigself wys heen 

na die koninkryk wat ook iets verborge, iets verrassend is, en 'n ander kyk na die gewone, 

alledaagse lewe vra." 

Jesus nooi ons vanoggend om deur sy twee stories oor die koninkryk met ons verstand, maar ook 

met ons verbeelding en emosies daarna te kyk.  Kom ons ontdek weer iets oor die koninkryk van God 

– juis waar ons nou in koninkrykstyd is.  

Inleiding 

Ek het al voorheen vir julle die storie vertel, maar ek wil dit weer 

vertel omdat dit ons help om Jesus se gelykenisse oor die koninkryk 

van God te verstaan: 

Leonardo da Vinci was die skilder van die 

Laaste avondmaal en die Mona Lisa. Hy het by geleentheid aan ’n 

groot skildery gewerk en soos gewoonlik die allergrootste moeite 

daarmee gedoen. Hy het die onderwerp sorgvuldig gekies, die 

perspekitef uitgewerk, die buitelyne geskets, die kleure begin 

inskakeer en aangedui hoe die moontlike agtergrond sou lyk. Voor 

die finale afronding het hy egter ophou werk aan die skildery en een van sy 

leerlinge nader geroep om dit te voltooi.  Hy wou die leerling kans gee om sy 

talent te beproef.  

Die leerling was natuurlik oorbluf. Hoe sou hy tog nou aan een van die wêreld se 

meesterskilders se werk kon werk? Hy was nog aan die protesteer dat sy vermoëns ver te 



kort skiet, toe die groot skilder hom stilmaak: “Sal dit wat ek reeds gedoen het, jou dan nie 

inspireer om jou allerbeste te gee nie?” wou Da Vinci weet. 

Is dit nie presies wat God van elkeen van ons vra nie. Jesus het die koninkryk van God laat aanbreek,  

meer as twee duisend jaar gelede. Dit moet ons inspireer om te leef in sy koninkryk. 

1. Die koninkryk gebeur vanself 

In die eerste gelykenis  wat Jesus vertel,  verduidelik Hy die koninkryk van God met die storie van ’n 

boer wat saad saai op die land. Daarna gaan die boer doodeenvoudig voort met sy lewe – hy slaap 

en staan op, dag na dag. Terwyl hy voortgaan met sy lewe, ontkiem die saad  en groei. Eers net ’n 

halm, dan aar en dan ’n vol aar. Die aar word ryp en die dan kom die boer met die sekel en oes die 

aar. 

Die klem in hierdie storie val op die feit dat die boer self – buiten die saai - niks doen nie. Hy gaan 

maar net voort met sy daaglikse lewe. En intussen ontkiem die saad, groeie en bring die oes voort. 

Outomaties, sonder dat die boer iets doen of kan doen. Dit gebeur net.  

So – sê Jesus – is die koninkryk van God. Dit gebeur net. Dit gebeur van self. Outomaties. Niks wat 

ons as mense kan doen nie.  

Met hierdie storie wil Jesus beklemtoon dat Hyself en God verantwoordelik is vir die aanbreek, die 

koms van die koninkryk. En meer as net die aanbreek of koms van die koninkryk. Jesus en God  laat 

die koninkryk steeds elke dag voortgaan. 

In terme van die storie is ons die boer wat maar elke dag net voortgaan met ons lewe en wat die 

getuies is van God se koninkryk wat aanbreek en elke dag voortgaan. Ons is egter meer as net 

getuies daarvan. Ons is deel daarvan. Ons is die onderdane in daardie koninkryk. Ons trek die 

voordeel van daardie koninkryk. Ons is die boer wat die oes kan bymekaar maak en geniet. 

Dink terug aan die storie van Leonardo da Vinci. Ons is die leerling skilders wat kan saam skilder op 

die doek van die groot meesters skilder. Wat ’n voorreg! 

As getuies en deelnemers en bevoordeeldes van die koninkryk, bring dit ook ’n groot 

verantwoordelikheid. Daar is ook ’n opdrag vir ons in opgesluit. Dit moet ons motiveer om net ons 

beste te gee.  

Daardie leerling skilder het natuurlik iets verstaan van die uitdaging om op die meester se skildery 

verder te skilder. Ons moet ook begryp dat ons op God se koninkrykskildery skilder. As deel van die 

koninkryk en as onderdane in die koninkryk moet ons God wat die Koning in sy koninkryk is, steeds 

as Koning erken en eer. Ons moet die koninkryk wat God in Jesus laat kom het, steeds elke dag laat 

kom. Ons bid dit immers in die Onse Vader gebed ... laat U koninkryk kom. 

Dit is waaroor koninkrykstyd gaan. Ons fokus op ons daaglikse lewe in God se koninkryk. Ons fokus 

op wat dit beteken om as onderdane gehoorsaam te wees aan die Koning. Ons fokus op hoedanig ’n 

lewe lyk wat God se koninkryk laat kom. 



En dit alles, natuurlik met die wete dat die koninkryk vanself gebeur. Ons laat dit nie gebeur nie. Ons 

werk net mee. Ons is bevoorreg om te kan meewerk. Ons verf maar ’n paar strepies op die 

Grootmeester se skildery.  

JS Steward skryf: “God kies altyd om sy koninkryk te bou op menslike swakheid, nie op menslike krag 

en selfvertroue , soos ons sou doen nie.En die vreemdste van alles is dat Hy ons nie gebruik ten spyte  

van ons ordinêrheid nie, ons hulpeloosheid en ander diskwalifiserende eienskappe nie, maar juis op 

grond daarvan. Want sy krag skitter deur ons dowwe pogings.     

Die koninkryk gebeur vanself, outomarties. God skilder dit, ons skilder net saam. 

  

2. Die koninkryk is groot 

In die tweede gelykenis beklemtoon Jesus die klein begin, maar die groot effek van die koninkryk van 

God.  Die koninkryk is soos ’n mosterdsaadjie.  Een van die kleinste saadjies wat mens kry. En tog 

ontkiem die klein saadjie en groei tot ’n plant of boom wat tot drie meter hoog word. So groot dat 

voëls in die takke kan nes maak.  

In die gelykenis word spesifiek van die skaduwee van die plant se takke melding gemaak. Ons lees 

maklik oor die woord skaduwee. Eintlik is daar in die woord veel meer opgesluit. Dit gaan nie soseer 

oor die skaduwee nie, maar oor die skuiling wat die boom bied. God se koninkryk bied skuiling vir 

mense. 

Wat leer hierdie verhaal vir ons oor die koninkryk. Dit het maar ’n klein en nietige begin. Maar ten 

spyte van die klein en nietige begin, lei dit tot groot effek. God se koninkryk het deurgebreek met 

Jesus se koms na die aarde. Hy het die koninkryk laat kom. En vandaar het die koninkryk al meer 

gegroei en al groter effek uitgeoefen. In kort: die effek van God se koninkryk wat in Jesus gekom het, 

is massief. 

God se koninkryk raak die totale skepping.  God se koninkryk is daar waar God Koning is –en dit is 

orals. In die hemel en op die aarde. As ’n mens daaroor begin dink, dan besef jy daar is niks wat 

uitgesluit is van daardie koninkryk nie. Alles wat bestaan is deel van daardie koninkryk. 

Ongelukkig is dit so dat die koninkryk nie orals erken word nie. Dalk moet ek eerder sê ongelukkig is 

dit so dat nie almal die Koning van die koninkryk erken nie. Sommige ontken die bestaan en 

heerskappy van dié Koning. Somige ontken die bestaan en effek van sy koninkryk.  

Dit is deel van ons opdrag, ons wat elke dag kan saam skilder aan die koninkrykskildery. Ons moet 

hierdie koninkryk wat bestaan en groot is, sigbaar maak. Ons moet die wat die Koning en sy 

koninkryk se bestaan ontken, tot nuwe insigte lei. 

Hoe doen ons dit? Richard C Halverston het dit soos volg opgesom: “Waar daar ookal iemand is wat 

in God glo en volgens sy wil probeer lewe, daar is die koninkryk... daar is ’n getuie vir Christus. 

Daarom is ’n stukkie van die koninkryk te vind in die sakewêreld, in die nywerheid, die professies, in 

opvoedingsinstansies, in die regering, in eksklussiewe klubs, in miljoene huishoudings.” 



Ons elkeen sklider elke dag aan God se koninkrykskildery: Waar ons werk, waar ons woon, waar ons 

speel, orals. En elkeen se strepie of twee op die skildery bring die massiewe omvang van God se 

koninkrykskildery na vore. Ons opdrag is om daardie strepie of twee wat ons skilder met ons lewe so 

helder en opvallend as moontlik te maak. Niemand mag God se koninkrykskildery miskyk  nie! 

3.  Hoor, verstaan en droom 

Ek het vroeër gesê dat Jesus met gelykeniss ons nooi om met ons verstand, maar ook met ons 

verbeelding en emosies daarna te kyk.  Markus verklaar dat Jesus met gelykenisse die skare geleer 

het. Hy het hulle verstand, verbeelding en emosies aangegryp. In die twee gelykenisse oor sy 

koninkryk. 

Ons het die twee stories gelees, gehoor, verstaan. Nie net met ons verstand nie maar soos Anriette 

de Ridder sê, op ’n dieper vlak. Ons het iets beleef en ervaar van God se koninkryk deur die metafore 

van saad wat groei, sommer vanself en mosterdsaad wat  groot boom word. Ons weet en verstaan 

en ervaar God se koninkryk as iets wat God vir ons gee. Dit gebeur vanself in ons lewens. Ons is deel 

daarvan. Ons weet en verstaan iets van die omvang van die koninkryk van God. Dit is groot. En ons is 

deel daarvan. 

Nou kan ons droom. Groot droom. Dirkie Smit sê: “Dink net, droom net ’n bietjie: Hoe sal die 

wêreldtog lyk as God se Naam geheilig word? As sy koninkryk sou kom? As sy wil sou geskied? Reg 

hier in ons land.” 

Slot 

’n Leerlingskilder wat saam skilder op die meester Leonardo da Vinci se skildery. Mense, gewone 

mense, ek en jy wat saam skilder aan God se koninkrykskildery. Ja, klein, enkele strepies op die 

massiewe koningskildery van dié Koning.   Die koninkryk wat Jesus laat gebeur, sommer so en 

waarvan ons deel is.  

Ek sluit af met af met ’n samevatting wat Johan Heyns gegee het oor die koninkryk van God. 

 Die Koning is God drie-enig. Hy heers deur sprekend te skep en te onderhou . 

 Die Koning skep en heers or sy onderdane: stof, plant, dier, mens en engele.  

 Die Koning se onderdane gehoorsaam Hom.  

 Die Koning se onderdane leef elkeen individueel en gemeenskaplik in gehoorsaamheid aan sy 

wil en word deur Hom geseën.  

Die koninkryk van God is sy heerskappy oor en die gehoorsame aanvaarding daarvan deur sy 

onderdane: stof, plant, dier, mens en engele. Of anders: die koninkryk van God breek deur daar waar 

sy onderdane aan hul Godgegewe bestemming beantwoord. Nog korter: die koninkryk is die triomf 

van Gods wil. 


